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HULLADEKGAZDAT,TouAsI rozszor,cAlrarAs r szunt6uns

amely ldtrejott egyr6szt: Szentd6nes Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7913 Szentd6nes, Petofi rica64.
PIR sz6m: 334901
ad6szdm: I 533 4905 -l -02
k6pviseli: Vidra S6ndor polg6rmester
mint <inkorm iny zat (a tovrlbbiakban : 6 n ko rm :i nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gti Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gS e gy zekszitma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I I 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis
Hulladdkke zelS Kozp ont I
KSH sz6ma: I 1 541587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszo I g6ltat6, a tovribbiakban : Kdzsz olgilltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kOzritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolgdltat6si szerzod6s megk<it6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rtdkhat6rok:

a) etxopai uni6s jogi aktusban meghathrozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzesi
drt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s ertdkhat6rok);

b) akozponti kdltsdgvet6srdl sz6l6 t<irvdnyben meghatdrozott kd,zbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rtdkhat6rok (a tovrlbbiakban: nemzeti drt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerzdsi titrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 torv6nyben 6vente kell meghatitrozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
eset6ben alkalmazandl - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -

unios drt6khat6rokat a mindenkori krilts6gvet6si t6rv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezdese szerint a szolgdltatds becstilt 6rtdke olyan szerzodes eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott idore, n6gy dvre vagy awftrl rdvidebb idore kdtendo szerzodds eset6n a

szerzo d6 s i dotartama alatti ellens zolgilltatds;
b) hatirozatlan id6re kotdtt szerzod6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kcitendo szerzodes

eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kciztarsas6g 2019. 6vi kolts6gvet6s6rol sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 72. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdds b) ponda szerinti nemzeti kozbeszerzdsi
6rt6khatir 2019.janu6r l-jdtol szolgiitatits megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjitn jelen szerz6dds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladdk gyrijt6sere, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltatiis folyamatoss6g6nak biztositdsa 6rdek6ben a teleptldsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kcitelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sitra az al6bbi szerz6d6st kotik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszilg helyi rinkorminyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kriztigyek, valamint a helyben biaosithat6 krizfeladatok kdrdben
ell6tand6 helyi cinkormdnyzati feladatok koze tartozik ktildnrisen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
kdrnyezet-eg6szs6gtigy (koaisztas6g, teleptil6si kornyezet tisztasSganak biztosit6sa, rovar- ds

169csrll6irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse
szerint a telepiilesi onkormdnyzat a hulladekgazd6lkod6si kcizszolgriltat6s ell6t6srit a
ktizszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzodds rid6n biztositja.

hatitrozata alapj6n jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Szentd6nes Kcizs6g kozigazgatisi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknill, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egytitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat ds a
Kdzszolgfiltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabLlyozza.

2.
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kdzszolgitttat6t az alihb meghatiirozott feladatok
elvdgzdsdvel:
Szentd6nes Kcizsdg kozigazgatdsi teriileten a telepiil6si hulladdk begytijt6s6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tcirten6 rendszeres elsz6llitrls6val a szerzod6sben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6sdval - a Mecsek-Dr6va HulladdkgazdrilkodSsi Program eszkciz-
6s l6tesitmeny6llom5ny6nak ig6nybevdteldvel-, kozszolg6ltatdsi szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k gytjt6se, szitllitisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s evente egy alkalommal
- elktilonitett/szelektiv/hullad6kgytijtds

2.2. A Kiizszolgfltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elvdgz6set 2020. janu6r 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizilr6lagosan jogosult
Szentddnes Kdzsdg kdzigazgatLlsi teriilet6n a teleptil6si hullad6k gyujtds6re ds kezeldsdre
ir6nyul6 k6zszol g6ltat6sok ell6trirsara.

A k<izszolg6ltatrls megnevez6se: teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s keze16sdre ir6nyul6
k6zszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladek reszet kdpezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.
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A kdzszolg6ltatas teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: Szentd6nes Kdzs6g kdzigazgatbsi
teri.ilet6n.
A kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a K<ik6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m5s, krirnyezetvddelmi, mtikdd6si
engeddllyel rendelkezo hulladdkkezelo letesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzatktitelezetts6gvdllaldsa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban in krizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a K0zszolg6ltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az On korm inyzat kcitelezetts6get vrillal :

- a kcizszolg6ltat6s hat6kony ds folyamatos ellitisdhoz a Kiizszolgiltat6 szitmira
sztiksdges inform6ci6k ds adatok szol giiltatiis6ra,

- a kcizszolg6ltatds kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazdrllkod6si tevdkenys6gek
kdzszolgriltat6ssal t<irtdno dsszehangol6s6nak elosegitds6re,

- a kozszolg6ltatiisnak a telepi.il6sen vegzett m6s kdzszolgriltat6sokkal val6
risszehangol6s6nak elosegit6sdre,

- aKdzszolgrlltat6 kizilr6lagos kdzszolg6ltat6si jogrlnak biztositiisrira,
- a telepiil6s kdzszolgiiltat6s ig6nybevdteldre kcitelezett ingatlanhasznill6i vonatkoz6s6ban

n d v - 6 s c imj e gy zd k ittadisitr a, adate gy ezetd sr e,
- kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjdul szolgril6 adatok ittaddsira,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmeny vagy

mentess6g miatt felmeriilo kciltsegek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szfumira,
- a teleptildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, szdllititsira. kezeldsdre

szolg6lo helyek ds l6tesitmenyek meghatdrozdsdra. Ennek keret6ben kijeldli - a
Kiizszolgdltat6val egyedetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgttltat6 ritvegye kozteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgflltatil altal alkalmazott gdpjirmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szirmira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiil<inds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k6zut tirszelv6ny6be bel6g6
fadgak lev6g6s5ra),

- akozszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezeseriil.

4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdnartisban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan hasznSlt ingatlanok eset6ben az elliltbsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdsz6re az 6ves hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolg6ltat6si dij 50%-ifi kell meg6llapitani.)

ii. Elktilcinitetten gyrijtdtt hulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
trirtdno cisszegytij tdsdr6l, elsz6l lit6s6r6l ds kezeles6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegytijtesdrol, elsz6llit6s6r6l 6s keze16s6rol.
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- Az illtala i.izemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tvetel6rol, dsszegyrij t6s6r6l, el sz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis drativ feladatok :

- kOnyvelds, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztr6ci6, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgdltat6s

c.) M Onkormdnyzattal egytittmtikodve a fogyasz6k szimdra konnyen hozzitferheto
iigyf6lszolg6lat ds tallkoaathsi rendszer mtikodtetdse (Krizponti tigyf6lszolg6lat cime 7632

P6cs, Sikl6si tit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tiilekoztatis.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6sdra,
b) akozszolgdltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitdsere,
c) a kornyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatdrozott minosit6si osztitly szerinti

kcivetelmdnyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si engedely hullad6kgazd6lkod6si
krizszolg6ltatisi szerzSd6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat5s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisegri 6s minos6gti j6rmri, g6p, eszkdz,

berendez6s biaosit6s6ra, a szi.iks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisira,
e) a krizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos es bovitheto teljesitds6hez sziiksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6s6re,

0 a kdzszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilvdntart6si rendszer mrikodtet6sdre 6s a krizszolgirltatils teljesitdsdvel cisszefiiggo

adatszo lg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,
h) a nyilv6ntartilsi, adatkezeldsi 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikridtetds6hez sziiksdges felt6telek biaosftdsdra,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozziferhet6 iigyfelszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtetesdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi korben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladek gytijt6sdhez az ingatlanhasznill6legal6bb 2 kiilonbozo
tirm6rt6kti gytij to ed6ny kdztil vilaszthas son,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 6ltal biaositott zsik.
forgalmazilsfua,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nyinak
haszniiatira.

A Krizszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkod5si enged6lydnek szima: OKTF-KP12538-1012016,,
PE/KFT/6 0 55-3 I 2017, PE/KTFO I t 5 5 -7 I 20 18, PE/KTF 0/003 63 -2 I 20 19 .

A Kdzszo I g6ltat6 me gfelel6 segi vd lemdnydnek szitma: KP-3 8633 - 5 I 20 19 .

A Krizszolgdltat6 minosit6si engeddly6nek sztrna: PE/KTFO105727-212019.,
PE/KTF O I 0 47 59 -6 I 20 1 9., P E/KTF O I 0 67 48 -2 12019 .

.&^,*

4



6.

5. Mentestil a Kiizszolgiitatfl a 4.1 pontban meghatdrozott k<itelezettsdgdtol vis maior
eset6n, tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikosstig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akdzit/, amely a
Kiizszolgiltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi sz6llft6si napon k<jteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi sd gti telepiil6si hullad6k elsz6llitiis6ra is.

A Ktizszol giltatfi j o gosult me gtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t :

az rinkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyezese eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk kdrdbe nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tcirmel6k, iilati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sirlyri tirgy, amely veszdlyezteti a
hulladdksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijtoberendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanitiisa sorSn veszdlyeileti a
kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tiirol6ed6nyben, illetve nem a Kcizszolgriltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zstrkban keri.il kihe ly ezd sre,
a hulladek oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt eddny)
ha a t6rol6ed6ny k<irtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akaditlyoz6 m6don
tribblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keri.il - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6ri.il6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vfigezhet| tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kdzszolgilltatl az
alviillalkoz6 igenybevdteldt kdteles az Onkorm inyzat szitmdrabejelenteni.

7.2, A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkozo tevdkenys6gd6rt a Kdzszolglltat6 rigy felel,
mintha maga jfrt volna el.

8. A Kiizszolgriltatis teljesitds6vel <isszefliggo adatszolg6ltat6s bizosit6sa 6rdekdben a
Kiizszolgriltatd az 1./ pontban meghatdrozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elktilonitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatAsi teriiletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiil6si hulladek mennyis6gdt.

9. A krlzszolg6ltatds ig6nybev6tel6re kotelezetteknek a kdzszolgilltatds teljesit6s6vel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleit, kifog6sait irdsban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf.176. postacfmre kell cimezni, 6s a Kdzszolgr{ltat6
k<jteles azokat fr6sban, l5 napon beltil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kriteles a
Kiizszolgriltat6 k<jrnyezetszewryezds esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tevdkenys6g6vel
okozati dsszefi.iggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezelesi kozszolg6ltatiis rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beli.il krlteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesitdse mellett-
az Onko rm ilnyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgdltat6s dija
10.f. A hullad6kgazd6lkodiisi krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabitlyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg ds a Koordindl6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az iilami hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat keret6ben az iilam beszedi

a kcizszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkoddsi
kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos minisaer riltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin5l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolgiitato, a telepiildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdrdnek gyakorl6sdhoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kcizszolgdltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolg6ltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tort6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltalfizetendd lakossdgi d{l'ak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben a k<jzszolg6ltat6si dijfizetdsi
k<itelezetts6 get az Onkormanyzat teljesiti.

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszerten hasmdl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn616 rd,szdre, a telepiil6si Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkod6 szervezetek\ dtiai:

Eddnymdret Egyszeri tirit6si dij - t6l
(Ft + AFA)

Egyszeri iiritd.si dij - ny6r
(Ft + AFA)

110 liter 90,- 180.-

120 liter 98'- 196,-

1100 liter 900,- I 800,-

c)

Ed6nym6ret Egyszeri i.irit6si dij - tdl
Gt + AFA)

Egyszeri iirit6si dij - ny6r
(Ft + AFA)

ll0liter gl.- 162,-

120 liter 88'- 177,-

1100 liter 809,- | 619,-

6

Ed6nym6ret Darabsz6m Egyszeri iirit6si dij - t6l
Gt + AFA)

Egyszeri i.iritesi dij - nyfr
Gt + AFA)

110 liter 130 80,- 162,-

80 liter 0 59r 118,-

60 liter* 0 44r 88'-
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d) Tr)bble thulladd k gytijt6sdre szolgSl6 zsik 6ra 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalitnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-t<irveny rendelkez6seinek migfeleloen j6mak el.

11. Altami hullad6kgazddlkoddsikiizfeladat-elkitris
1l.l Az rillami hullad6kgazd6lkodrlsi kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijelciles6rol, feladatkdrdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si
kotelezettsdgek r6szletes szabillyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkoriien Mrikddo R6szvdnyt6rsas6got jekilte ki.

ll.2 A Koordindl6 szerv a kdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szimlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezddse szerinti adatszolg6ltatils alapjin allitja ki. A kcizszolgdltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgdltat6ssal
drintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordinril6 szery Sltal legut6bb kiszimlilzott
k<izszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szirmlit. Az ezzel cisszefliggesben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si k<itelezettseg a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolg6ltat6si
dijkiilonbcizet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kcizszolg6ltat6nak fizetendS esed6kes
szolgilltat6si dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6srib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llftott sz6mliikkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdny6rt a Kdzszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgilltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs krizszolgtiltatiisi dijfizetds
meghatilrozva az adatszolgiiltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
risszefliggdsben teljesit6s tdrtent. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok ds sziikseges adataik meg6llapitdsa drdekdben.
A fentiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokon vegzett
szolgiltatits6nak megfelel6en konigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legkesobb az drtesitds kezhezvetel6t kdveto 8 napon beliil.
A konekci6t kdvetoen - a kdzszolgiitat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a kd z s zo I g 6l tat6s i d ij at az ingatlantul aj d o no s n ak szitmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszdml6zott es az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem
frzetett kozszolgdltat6s i dij behaj trisa 6rdek6ben intdzkedik.

ll.5 A K<jzszolgiitato rdszdre akdzszolgirltatdsi szerz6ddsben rdgzitett feladatok elkit6s6drt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdirlkoddsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapft6s66rt felelos
miniszter 6ltal meghatfuozott szolgiitatitsi dijat fizet.

ll.6 A kozszolgiiltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s iital kiadott
teliesftdsigazoltissal igazo\a, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolgilltatd itltal a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolgiiltat6s keret6ben t<irt6no megktilddse a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
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Az OnkormAnyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kcizszolgiltat6 reszere a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kriveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a ktizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so I atban kel etkezo kar6t az Onkorm iny zat fel6 6rv6nyes iteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljes kozvetlen kriltsege
megt6ritesre keri.il, igy a haszonanyag ertdkesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijelcilt
szeryezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 9218. $ (2)

bekezd6s szerinti megfeleltis6g6t vizsg6lj a.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodest

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen haladektalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus rlton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzod6st 2020. janur[r 01. napj6val kezdod6 hat6llyal, hat6rozott idore, 2029.

december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st k<izos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgiltatdsiszerz6d6s megsziin6se
A kozszolg6ltat6si szerz6d6s megszunik
a) a bewre me ghat6ro zott idotartam lej 6rt6val,
b ) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6 d n6lkiil i me gsztind sdve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kcizos megegy ez1s6vel.

f3.1 Az flnkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st a Polg6ri Ttirv6nykonyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhada fel, ha a Kozszolg6ltat6
- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k<irnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, es

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
- a szerzod6sben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette;
- a nUlad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosegi

v6lemennyel.

13.2 A Kdzszolgriltat6 a Polgari Tcirv6nyk<inyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolgiitatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
- az Onkormanyzat a kozszolgiitathsi szerzod6sben meghatitrozott kdtelezettsdgdt - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljesitdsdt; vagy

- a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megkdtds6t k<ivet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy villtoztatja ffieg, hogy az a
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Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgSltat6s szerz6d6sszeni teljesit6se
kcir6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzodest a kdzszolgiitato felmondja, a teleptildsi
6nkorm6ny zathaladektalanul gondoskodlk az ij kdzszolgiitat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljestildse eset6n akozszolgirltatrisi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi krizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves krizszolgriltat6si dij SOo/o-inak
megfelelS meghirisul6si kdtbdr fizetds6re k<iteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgriltat6si szerzodl,s megszrin6se vagy megsz[intet6se eset6n a Kdzszolgiitat6 azij
kozszolg6ltat6 kiviilasztdsdrg, de legfeljebb 6 h6napig aklzszolgdltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdalkodasi ktizszolgriltat6si szerzodds megszfindse eset6n a kcizszolg6ltat6s
ell6t6sdval kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolg iitat6 a
teleptildsi tinkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzodes megsztin6se napj6n atadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek trirgyaLis ridrin 60 napon beltil nem tudjtlk
eljdr6s lefolytat6siira a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a
illetdkessdgdt kdtik ki.

kiizritti t6rgyakisok

rendezni, a bir6srigi
P6csi Tcirvdnyszdk

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6rol:
nev: Vidra Sdndor polg6rmester
telefon: 06-7 3 I 446-008
e-mail : korj egyzos eg@kiraly egyhaza.hu

a Kiizszo I g iitatil r 6szer ol
n6v: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cfm6t, e-mail cfm6t, telefonsziim6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzod6s teljesit6sdvel <isszefi.igg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek erv6nyesit6se 6rdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkezdsei szerint j6mak el.
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17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdflkod6si Program
A Kdzszolg6ltat6 k<jteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keretdben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkdzoket a kdzszolg6ltat6s teljesitdse kapcsiin.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s bArmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelensdg6t 6llapitja meg, rigy a szerzodds tdbbi resze ervenyes 6s

kikdnyszerithet6, kivdve, ha andlkiil b6rmelyik FEI a szerzod6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott kdrd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polgari Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o g szab6ly ok ir6ny ad6ak

Szentd6nes K

L, I
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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